Kasım 2018
PETDER “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” ve “Orman ve
Su İşleri Bakanlığı” ile imzaladığı protokol çerçevesinde
başlattığı “Bir Varil Bir Ağaç” projesi kapsamında, toplanan
her bir varil atık motor yağı için bir fidan dikmektedir.

ÇEVRE KANUNU MECLİS GENEL KURULU’NDA KABUL EDİLDİ
Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. TBMM
Genel Kurulu’nun 29 Kasım 2018 tarihli birleşiminde kabul
edilen kanuna göre, çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin
önlenmesi için plastik poşet ve plastik ambalaj kullanımının
azaltılması, depozito uygulaması, kirliliğin önlenmesine
yönelik teminat alınması gibi tedbirler alınacak.
Geri kazanım katılım payı alınacak.
Piyasaya sürenlerden ve ithalatçılardan yurt içinde piyasaya
sürülen madeni yağlar için kilogram başına 50 kuruş, plastik
poşet, ambalaj, lastik, akümülatör, pil, elektrikli ve elektronik
eşyalar için belirlenen fiyatlarda geri kazanım katılım payı
tahsil edilecek. Fiyatların belirlendiği listede yer alan tutarlar,
takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki
yıla ilişkin olarak tespit ve ilan edilen yeniden değerleme
oranında artırılarak uygulanacak. Cumhurbaşkanı, bu şekilde
tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye
yetkili olacak.

Poşet fiyatı en az 25 kuruş olacak.
Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış
noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilecek. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere
Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenerek ve her yıl için güncellenecek.

BU SAYIDA
■■Çevre Kanunu Meclis Genel Kurulu’nda Kabul Edildi
■■11. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı Düzenlendi
■■Eskişehir, Kayseri, Samsum Sıfır Atık Seminerleri
Gerçekleştirildi.
■■FuelsErupe Toplantı’sı Bükreş’te Düzenlendi
■■LPG Lisan Kurul Kararı Yayınlandı
■■Kara Kuvvetler Komutanlığı İle Protokol 1 Yıl Daha
Uzatıldı
■■Kasım Ayında 1.954 Ton Atık Motor Yağı Toplandı
■■S.E.Ç: Yolda Zorunlu Duraklama Hallerinde Kaza
Riskleri
■■Aylık Satış Verileri
■■Diğer Sektörel Veriler
■■Madeni Yağ Verileri
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Petrol Sanayi Derneği (PETDER) hakkında
PETDER 23 Eylül 1996 tarihinde, petrol ürünlerinin (akaryakıt, yağlama yağları, LPG) üretimden tüketime kadar
olan faaliyetler zinciri üzerinde çalışmalar yapmak amacı ile ülkenin önde gelen akaryakıt dağıtım şirketleri
tarafından kurulmuştur. Alpet, Aytemiz, Belgin, BP, Exxon Mobil, GO, Opet, Petline, Petrol Ofisi, Petroyağ,
Shell, Shell & Turcas, Total, Turcas ve TP PETDER üyesi kuruluşlardır. Sektörde S.E.Ç. ile ilgili konularda da
çalışmalar yapan PETDER, “Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi”, “Bir Varil Bir Ağaç” çevre projesi ve
üyeleriyle birlikte Trafik Güvenliği Platformu Akaryakıt Komitesi çalışmalarını da sürdürmektedir.

Yasal Uyarı
“Aylık Petrol Bülteni” sektöre yönelik verilen, verilmesi planlanan bir danışmanlık hizmeti kapsamında değil, sektöre ilişkin
gelişmeler hakkında kamuoyunu ve üyeleri bilgilendirmek üzere hazırlanmaktadır. Bu sebeple, aylık petrol bülteni bir danışmanlık
hizmeti olarak yorumlanmamalıdır. Teşebbüsler, bültenlerdeki bilgilere dayanarak verecekleri kararların beklentilerine uygun
sonuçlar doğurmayabileceğinin farkında olmalıdır. Bültenlerde yer alan bilgilerin doğruluğuna azami ölçüde hassasiyet göstermekle
birlikte, bilgilerdeki hata, eksiklik, farklı yorumlama ve ticari amaçlı işlemlerde kullanılmasından doğabilecek zararlardan PETDER
hiçbir şekilde sorumlu değildir. Teşebbüsler, aylık petrol bültenlerinin bu niteliğinin farkında olarak hareket etmelidir.

GÜNDEM
11. ULUSLARARASI ENERJİ KONGRESİ VE FUARI
DÜZENLENDİ
11. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı (EIF) 8-9 Kasım tarihlerinde ATO
Congresium Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlendi. EIF 2018‘de 168 yerli ve 50
yabancı firma fuara katıldı. Kongre ayağında ise, 29 oturum ve yerli yabancı 143
konuşmacı yer aldı. Açılış konuşmalarını EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, TBMM
Çevre Komisyonu Başkanı Muhammet Balta, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii
Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Elitaş ve Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yaptı.

ESKİŞEHİR, KAYSERİ, SAMSUN SIFIR ATIK
SEMİNERLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

FUELSEUROPE TOPLANTISI
BÜKREŞ’TE DÜZENLENDİ

Kasım ayı boyunca Eskişehir, Kayseri ve Samsun’da Sıfır Atık
Seminerleri gerçekleştirildi. Seminerlerde Sıfır Atık Projesine
katkı sağlamak ve destek olmak noktasında bilincin
oluşmasının önemi vurgulandı. Atıkların çevreye atıldıklarında
verecekleri zararların yanı sıra, değerlendirildiklerinde
sağlayacakları faydaların da göz önünde bulundurulması
gerektiği hususları üzerinde duruldu.

AB üyesi ülkelerin rafineri ve
dağıtım şirketlerinin üyesi olduğu
FuelsEurope Toplantısı 13-14 Kasım
tarihlerinde Bükreş’te üye temsilcileri
ve ülkelerdeki petrol sanayi dernekleri temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. İlk gün dernek
temsilcilerinin, 2. gün ise tüm üye temsilcilerinin katılımıyla
yapılan toplantının ana konuları Vizyon 2050, Kentsel Hava
Kalitesi, Brexit, Kayıtdışı Ekonomi ve REACH oldu. Toplantıya
PETDER temsilcisi olarak Genel Sekreter Niyazi İlter katıldı.

PETDER’in de katılım sağladığı Sıfır Atık Projesi kapsamında
gerçekleşen “Sıfır Atık – Geleceğe Değer Kattık” seminerlerine
Valilik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ve çok sayıda
davetli katıldı.

LPG LİSANS KURUL KARARI YAYINLANDI

KASIM AYINDA 1.954 TON ATIK MOTOR
YAĞI TOPLANDI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), sıvılaştırılmış
petrol gazları (LPG) piyasası lisans işlemleri başvurularına
ilişkin 8209 sayılı Kurul Kararı 30 Kasım 2018 tarihli Resmi
Gazete’de yayınlandı.
Karara göre, LPG Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası
Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ve ilgili
mevzuat kapsamında LPG piyasasında yürütülen lisans
işlemlerinde, söz konusu kanun kapsamında yapılacak
lisans başvuruları, lisans tadili, süre uzatımı, sona erdirme
başvuruları 1 Ocak 2019’dan itibaren sadece elektronik
ortamda alınacak. LPG otogaz bayilerinin lisans başvuru
işlemleri, söz konusu bayilerle sözleşme imzalamış olan LPG
dağıtıcı lisansı sahipleri aracılığıyla gerçekleştirilecek.
Yılbaşından itibaren LPG lisans piyasası işlemlerinde yazılı
olarak yapılan başvurular ise EPDK tarafından işleme
alınmaksızın lisans sahibine iade edilecek.

PETDER’in yetkilendirilmiş tek kuruluş olarak sürdürdüğü
“Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi” kapsamında, 2018
Kasım ayına ilişkin özet veriler aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

Toplam Atık Yağ Miktarı

1.954 ton

Toplama Yapılan Nokta Sayısı

66 ilde 1.629 nokta

Bertaraf/Geri Kazanım
Tesisine Teslimat Sayısı

195

Katedilen km

98.185

Araç Sayısı

22 tanker, 5 yarı römork 2
çekici olmak üzere 29 araç

Personel Sayısı

2 saha müdürü, 1 garaj amiri,
25 sürücü ve 22 sürücü
yardımcısı olmak üzere
toplam 50 saha personeli

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI İLE PROTOKOL BİR YIL DAHA UZATILDI
16 Kasım 2018’de PETDER ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile imzalanan protokol çerçevesinde Komutanlığın ülke genelindeki
tüm birimlerinden PETDER lisanslı nakliyecisine ait araçlarla atık motor yağı teslim alınacak. Toplanan atık motor yağları
kategorilerine uygun olarak en yakında bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izinli ve lisanslı tesislere teslim edilerek,
ihracatı, geri kazanımı veya bertarafı sağlanacaktır.
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Aracınızı makul hızda sürün ve en önemlisi de daima
yumuşak bir sürüş hedefleyin.
Aniden hızlandığınızda veya frene bastığınızda motorunuz
daha fazla yakıt tüketir ve karbondioksit üretir.
Aracınızın bakımını ihmal etmeyin ve yağ seviyesini
düzenli olarak kontrol edin.
Bakımı doğru bir şekilde yapılan aracın verimliliği artar
ve karbondioksit salınımı azalır.
Hızlanıren vitesi mümkün olduğunca erken değiştirin.
Yüksek vitesler, yakıt tüketimi açısından daha
ekonomiktir.
İşe veya seyahate giderken araç paylaşımı
seçeneklerini değerlendirin.
Bu sayede trafikte yoğunluğun ve yakıt tüketiminin
azaltılmasına katkıda bulunabilirsiniz.
Trafik akışını öngörmeye çalışın
Trafik akışında gereksiz dur kalk yapmayı önlemek için
trafikte mümkün olduğunca ileriyi görmeye çalışın.
Bagajınızdaki ve arka koltuklardaki gereksiz
eşyalardan kurtulun.
Araç ne kadar ağır olursa motorun o kadar çok
çalışması gerekir, bu da aracın daha fazla yakıt
harcamasına neden olur.
Motoru çalıştırır çalıştırmaz sürüşe başlayın ve bir
dakikadan daha uzun süre hareket etmediğinizde
motoru durdurun.
Modern motorlar sayesinde araca binip hemen sürüşe
başlayabilir, bu sayede yakıt tüketimini azaltabilirsiniz.
Yalnızca gerekli olduğunda klimayı açın.
Gereksiz kullanımlar yakıt tüketimini ve
karbondioksit salınımını %5 artırır.
Özellikle yüksek hızda seyahat ederken
pencereleri
kapalı
tutun
ve
kullanmadığınızda portbagajınızı çıkarın.
Bu sayede rüzgar direncini azaltabilir, yakıt
tüketiminizi ve karbondioksit salınımınızı %10
azaltabilirsiniz
Lastiklerinizin basıncını ayda bir kontrol edin.
Basıncı yetersiz olan lastikler yakıt tüketimini
%4 kadar artırabilir.

S.E.Ç.
YOLDA ZORUNLU DURAKLAMA
HALLERINDE KAZA RISKLERI

KAZALARI ÖNLEMEK IÇIN

Sürüş esnasında istenmeyen pek çok nedenle yolculuğunuza ara vermek zorunda kalabilirsiniz. Sürücüler, böyle bir
durumla karşılaştığında trafik akışı ile ilgili risklerin farkında
olmalıdır.Durum ne olursa olsun, tüm trafik kurallarına uymak
daima önceliktir.
Araç arızasında , lastiğiniz patladığında ya da kaza
yaptığınızda;
1.Aracın tehlike uyarı ışıklarını yakın
2.Akan trafikten çıkmak için;
a.Sağa yanaşarak aracı acil duraklama cebine , emniyet şeridine ya da güvenli bir park yerine çekin.
b.Aracı akan trafikten güvenli bir şekilde çıkarmadan
araçtan asla çıkmayın.
3.Araç hareket edemeyecek durumdaysa, araçtan çıkmayın
ve yardım gelene kadar emniyet kemeriniz takılı bir halde
aracın içinde bekleyin.
4.Bir çekici ya da yol yardım hizmeti çağırın.
Araçtan çıkmanız gerekiyorsa ve araçtan çıkmak güvenliyse;
1.Çıkmadan önce görünürlüğü yüksek reflektif yelek giyin.
2.Trafiğe maruz kalmamak için araçtan inerken ve araca binerken mutlaka yolcu kapısını kullanın.
3.Emniyet şeridinde yürürken trafik akış yönünün daima size
doğru olmasına dikkat edin.
4.Asla aracınızın arkasında, önünde ya da yanında durmayın.
5.Daima emniyet bariyerinin arkasında ya da yoldan uzakta
bekleyin.
Görünürlüğü arttırmak ve araç çarpma riskini azaltmak
için; (Araçtan çıktıysanız)
1.Diğer araçların en az 150 metre öteden görebileceği şekilde aracınızın yaklaşık 30 metre arkasına bir üçgen reflektör
yerleştirin.
2.İki şeritli bölünmemiş bir yoldaysanız ve herhangi bir güvenlik endişesi görmüyorsanız, aracın 30 metre önüne de bir üçgen reflektör yerleştirin.
3.Geceyse ya da düşük görüş şartları varsa, aracın kabin içi
tavan ışığını yakın.
4.Mümkünse, aracın kaportasını kaldırın ve kapı koluna şal
ya da benzer bir malzeme bağlayın.
Yolcuğunuza başlamadan önce, şunları aracınızda bulundurduğunuzdan emin olun:
- Acil yardım hattı telefon numarası
- Yol yardım çağrı merkezi numarası
- En az iki adet üçgen reflektör
- Sürücü kapısının cebinde en az bir adet sarı ya da turuncu.
görünürlüğü yüksek reflektif yelek
- El feneri ve yedek piller
- İlk yardım çantası
- Kalem ve not defteri
- Araç kullanma kılavuzu
- İçme suyu
- Çekme halatı
- Kar zinciri

Yolun emniyetli kısmında bekleyin ve görünürlüğünüzü arttırın

Sürücü olarak yolda daima bilinçli hareket edin ve;
■■ Gözlerinizi yoldan, ellerinizi direksiyondan ayırmayın ve
cep telefonu kullanmak, yemek yemek, radyoyu açmak
ya da navigasyona bakmak gibi dikkatinizi dağıtabilecek
davranışlardan kaçının,
■■ Tüm trafik işaretleri, sinyalizasyon ve trafik işaretçilerinin
uyarılarına uyun.Önünüzdeki araç ile daima güvenli takip
mesafesini koruyun,
■■ Yol ve hava koşullarına dikkat edin ve hızınızı şartlara göre
ayarlayın,
■■ Etrafınızdaki tüm araçların ve trafiğin farkında olun ve diğer
sürücü davranışlarını dikkat edin.Olumsuz hava koşullarında
ve görüş mesafesinin düştüğü durumlarda mümkünse
yolculuğunuza ara verin ve görüş mesafesi artana kadar
güvenli bir park alanında bekleyin,
■■ Kendinizi yorgun ya da uykulu hissederseniz yolculuğunuza
ara verin ve iyi hissedene kadar güvenli bir park alanında
istirahat edin.

PETDER Aylık Petrol Bülteni SEÇ Köşesi’ne sağladığı içerik desteği için Total Turkey Pazarlama’ya
teşekkür ederiz.
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AYLIK SATIŞ VERİLERİ

AKARYAKIT SATIŞLARI VERİLERİ
(DENETLENMEMİŞ*)

DÖNEM: EKİM 2018

2017 EKİM
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2018 EKİM
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Benzin (m3)

267.122

2.583.034

257.886

2.644.031

Toplam Motorin (m )

2.669.609

23.363.714

2.422.130

23.243.603

Kalorifer Yakıtı (ton)

10.097

83.124

6.393

62.068

Toplam Fuel Oil (ton)

55.378

412.250

65.998

497.365

Gazyağı (m3)

434

4.381

312

2.903

Otogaz LPG (ton)

255.728

2.568.061

262.511

2.681.298

CİNSİ
3

AYLIK MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Ekim 2017 - Ekim 2018)

KÜMÜLE MİKTARA GÖRE KARŞILAŞTIRMA
(Ekim 2017 | Ekim 2018)

Toplam Benzin (m3)

Toplam Motorin (m3)

Toplam Benzin (m3)

Toplam Motorin (m3)

%-3,46

%-9,27

%2,36

%-0,51

267.122

257.886

2.669.609

2017 EKİM
MİKTAR

2018 EKİM
MİKTAR

2017 EKİM
MİKTAR

2.422.130

2018 EKİM
MİKTAR

%19,18

2.644.031

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

23.363.714

23.243.603

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

Toplam Fuel Oil (ton)

Gazyağı (m3)

Toplam Fuel Oil (ton)

2.583.034

Gazyağı (m3)

%20,65

%-33,74

%-28,11
65.998

497.365

412.250
434

55.378

2017 EKİM
MİKTAR

2018 EKİM
MİKTAR

Kalorifer Yakıtı (ton)

2017 EKİM
MİKTAR

10.097

2018 EKİM
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

Kalorifer Yakıtı (ton)

%-2,65

%-36,68

4.381

2.903

312
2017 KÜMÜLE
MİKTAR

Otogaz LPG (ton)

%-25,33

255.728

262.511

2017 EKİM
MİKTAR

2018 EKİM
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

%4,41

83.124
62.068

2.568.06
1

2.681.29
8

6.393
2017 EKİM
MİKTAR

2018 EKİM
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

2017 KÜMÜLE
MİKTAR

2018 KÜMÜLE
MİKTAR

* Bu raporda yer alan veriler PwC tarafından derlenmiştir. Katılımcı olmayan şirketlerin ürün satışlarına ait veriler, derleme çalışması kapsamında temin
edilemediği için, PwC’ye PETDER tarafından tahmini olarak sağlanan bilgiler doğrultusunda miktarlara dahil edilmiştir.
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DİĞER SEKTÖREL VERİLER
TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 22.798.221 OLDU
Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 818 bin 544 adet taşıtın %54,2’sini otomobil, %16,4’ünü kamyonet,
%14,1’ini motosiklet, %8,2’sini traktör, %3,7’sini kamyon, %2,1’ini minibüs, %1’ini otobüs, %0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtlar
oluşturdu.
38.119 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.
Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 38 bin 119 taşıt içinde otomobil %48,7 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla %26 ile
motosiklet, %11,2 ile kamyonet, %10,3 ile traktör takip etti. Taşıtların %3,8’ini ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı
taşıtlar oluşturdu.
Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre %15,7 azaldı. Bu azalış otomobilde %11,6, minibüste %23,9,
otobüste %24,9, kamyonette %16,5, kamyonda %42,2, motosiklette %25,4 olarak gerçekleşti. Özel amaçlı taşıtlarda %13,8,
traktörde ise %3,2 artış oldu.
Trafiğe kayıtlı LPG’li otomobil oranı %38 oldu.
Ekim ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 373 bin 601 adet otomobilin %38’i LPG, %36,6’sı dizel, %25’i benzin
yakıtlıdır. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı ise %0,4’tür.

ULUSLARARASI PETROL VE ÜRÜN FİYATLARI
(AKDENİZ PİYASALARI) - Kasım 2018

Brent ($/varil)

Benzin CIF ($/ton)

Motorin CIF ($/ton)

%-16,9

%-19,3

72,79

58,71

1.Kas.18

30.Kas.18

USD

%-19,6

628,75

522,25

1.Kas.18

30.Kas.18

%-7,4

691,25

556

5,58

5,166

1.Kas.18

30.Kas.18

1.Kas.18

30.Kas.18

Kaynak: Platts McGraw Hill Financial

TÜRKİYE POMPA FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA) - Kasım 2018
Benzin (95) (TL/lt)

Motorin (TL/lt)

LPG (TL/lt)

%-12,2

%-5,3

%0,5

6,946

6,099

6,329

5,992

3,85

3,87

1.Kas.18

30.Kas.18

1.Kas.18

30.Kas.18
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Kaynak: http://www.epdk.gov.tr
NOTLAR
■■Uluslararası piyasalardaki fiyatlar ABD Doları, Türkiye’deki pompa fiyatları ise TL üzerinden işlem görmektedir.
■■Ülkemizde akaryakıt fiyatları, uluslararası piyaslardaki ham petrol fiyatları, arz-talep dengeleri ve ürün fiyatları ile döviz kuruna
bağlı olarak değişmektedir. Bu değişim, Türkiye pompa fiyatının yaklaşık 1/3’ünde (ürün fiyatı) meydana gelmektedir.
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MADENİ YAĞ VERİLERİ
Madeni Yağ Tüketimi (ton)

Kümüle rakamlardır. Veriler PwC tarafından 9 şirketin gönüllü katılımı ile yayınlanan raporlardan alınmıştır. Türkiye genelini ifade etmemektedir.

PETDER Tarafından Toplanan Atık Motor Yağı Miktarları
(2014-2018 Ocak-Kasım)

Toplanan Atık Motor Yağlarının Kaynağına Göre Dağılımı
(Ocak-Kasım 2018)
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